ROMANIA
JUDETUL VASLUI-COMUNA CODAESTI
Consiliul Local
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Hotararea nr. 25
privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor a Comitetului Local pentru
Situatii de Urgenta al comunei Codăești pentru anul 2021
Având in vedere:
- adresa nr. 21256/15.03.2021, a Inspectoratului pentru situații de Urgență „Podul Înalt” al
Județului Vaslui;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Codăești.
- Referatul de aprobare al primarului comunei Codăești înregistrat cu numarul 2771 din
30.03.2021;
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu numărul 2773 din 30.03.2021;
- art. 14 alin. 2 din HG nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea
si atributiile serviciilor de urgenta;
- art. 13 lit. “a” din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- art. 6 alin. 2 din Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii – cadru a Planului de analiza si
acoperire a riscurilor;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă.
În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ,,g”, art. 196, alin. (1), lit. ,,a” si cele ale art. 197,
precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul local al Comunei Codaești, județul Vaslui, întrunit în ședință ordinară,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor a Comitetului Local pentru
Situatii de Urgenta al comunei Codăești pentru anul 2021, conform anexei ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri este responsabil primarul
comunei Codăești precum și șeful departamentului SVSU.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei
Instituției Prefectului-jud. Vaslui, Consiliului Județean Vaslui, Primarului comunei Codăești și
se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul primariei.

CODĂESTI 30 Martie 2021

Preşedinte Sedinţa
Sprînceana Mitică

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretar delegat
Elena Ramona Ciobanu

Hotarârea a fost adoptată in sedinta publică ordinară cu un numar de
13 voturi ,,pentru’’ 0 voturi ,,impotrivă’ 0 voturi ,,abtineti’’ , cu participarea a 13 consilieri
locali prezenti , dintr-un numar de 13 consilieri în functie.

Proiect de Hotărâre
privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor a Comitetului Local pentru
Situatii de Urgenta al comunei Codăești pentru anul 2021
Având in vedere:
- adresa nr. 21256/15.03.2021, a Inspectoratului pentru situații de Urgență „Podul Înalt” al
Județului Vaslui;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Codăești.
- Referatul de aprobare al primarului comunei Codăești înregistrat cu numarul 2771 din
30.03.2021;
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu numărul 2773 din 30.03.2021;
- art. 14 alin. 2 din HG nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea
si atributiile serviciilor de urgenta;
- art. 13 lit. “a” din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- art. 6 alin. 2 din Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii – cadru a Planului de analiza si
acoperire a riscurilor;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă.
În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ,,g”, art. 196, alin. (1), lit. ,,a” si cele ale art. 197,
precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul local al Comunei Codaești, județul Vaslui, întrunit în ședință ordinară,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor a Comitetului Local pentru
Situatii de Urgenta al comunei Codăești pentru anul 2021, conform anexei ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri este responsabil primarul
comunei Codăești precum și șeful departamentului SVSU.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei
Instituției Prefectului-jud. Vaslui, Consiliului Județean Vaslui, Primarului comunei Codăești și
se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul primariei.
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Iniţiator:
Primar
Anişoara LUPU

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretar delegat
Ciobanu Ramona Elena

